ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΚΣΑΚΣΗ Γ..
ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ
ΣΟΤ 2οσ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΘΗΝΑ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σηελ Έθηαθηε Γ.Σ. ηεο 28-2-2015, ε νπνία ζπγθιήζεθε από ην Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2νπ ΠΠΓ Αζήλαο, παξέζηεζαλ πεξί ηνπο 80 γνλείοκέιε, κε ζθνπό λα θαζνξηζηεί ε δξάζε ηνπ Σπιιόγνπαπέλαληη ζηηο πξόζθαηεο
θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο. Έπεηηα από ζεηξά ηνπνζεηήζεσλ, ην ζώκα θαηέιεμε ζε
νξηζκέλα γεληθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αλαξηήζεθαλ ζην blog ηνπ Σπιιόγνπ, πξνο
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
Σπγρξόλσο, ζπκθσλήζεθε όηη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα
γηλόηαλ ζε Δπαλαιεπηηθή Γ.Σ., ε νπνία ζα δηεμαγόηαλ ακέζσο κεηά ηελ επηθείκελε
ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε, κε δεδνκέλε ηε κεγάιε πξνζέιεπζε
γνλέσλ, λα νξηζηηθνπνηεζεί έλα θείκελν-ςήθηζκα πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ην
νπνίν ζα εμέθξαδε ζηνλ κέγηζην βαζκό ηε βνύιεζε ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Τα ζπκπεξάζκαηα απηά, όπσο αλαξηήζεθαλ ζην blog, είραλ επί ιέμεη σο εμήο:

Έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
ΑΠΟΦΑΗ
ΑΘΗΝΑ 28-2-2015
Σν άββαην 28 Φεβξνπαξίνπ ζπγθιήζεθε Έθηαθηε Γ.. ηνπ πιιόγνπ
Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ. Η ζπγθέληξσζε απηή ειιείςε απαξηίαο θαηέιεμε ζ’
νξηζκέλα πξώηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο:
Μεηά ηε λνκνζέηεζε ησλ ΠΠ δεκηνπξγήζεθε έλαο ηύπνο ζρνιείνπ
πνπ βνήζεζε ζηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ.
Μεηά ηηο πξόζθαηεο Τπνπξγηθέο εμαγγειίεο ε ιεηηνπξγία αιιά θαη ην
έξγν απηώλ ησλ ζρνιείσλ ακθηζβεηνύληαη θαη κπαίλνπλ ζε ηξνρηά
ππνβάζκηζεο.

Με βάζε ηα παξαπάλσ :
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Δελ δερόκαζηε ηελ θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΠ.
Απαηηνύκε ηελ δηεύξπλζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ λόκνπ θαη ηελ
εμάιεηςε ησλ αξλεηηθώλ.
Δελ δερόκαζηε ηελ πηώζε ηνπ επηπέδνπ παξερόκελεο γλώζεο
απελαληίαο απαηηνύκε λα ιπζνύλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα όπσο ε
πνηόηεηα ησλ βηβιίσλ , ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε
ππνρξεκαηνδόηεζε πνπ καζηίδνπλ ζπλνιηθά ηελ παηδεία .
Απαηηνύκε ηα παηδηά καο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε απηά ηα ζρνιεία λα
ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζην αληίζηνηρν Λύθεην ρσξίο λέεο
θιεξώζεηο ή εμεηάζεηο πνπ ην κόλν πνπ ζα πξνζθέξεη είλαη ηελ
αθύξσζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο αλαζηάησζε.
Παιεύνπκε γηα λα ππάξμεη ηξόπνο ηα ζρνιεία καο λα ζπλδεζνύλ θαη
κε ηα ππόινηπα , λα επηθνηλσλνύλ , λα αληαιιάζνπλ πξνγξάκκαηα
θαη ζπκπεξάζκαηα . Να είλαη αλνηρηά ζε όιε ηελ θνηλσλία γηα λα
ηα ζηεξίμεη θαη λα ηα απνδερηεί.
Απαηηνύκε πςεινύ επηπέδνπ δεκόζηα δσξεάλ παηδεία γηα όια ηα
παηδηά.
Σηο επόκελεο κέξεο πξνρσξάκε:

ε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ Δ ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ
ησλ ΠΠ κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ ην νπνίν ζα
απνθαζίζεη ηε ζπλνιηθή ζέζε ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ ησλ
ΠΠ θαη κε βάζε απηή ζα απαηηήζνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζηε
δηαβνύιεπζε.
ε επαθή κε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη θάζε άιιν εκπιεθόκελν θνξέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΟ ΜΩΡΑΙΣΗ

ΙΙ. ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Τελ 6-3-2015, ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ,
ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ Πξνηύπσλ
Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ από 220 γνλείο, θαζώο θαη
ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ επί ηνπ ζέκαηνο, αθνινύζεζε επί
ηόπνπε Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ ηνπ 2νπ ΠΠΓ Αζήλαο, ζε ζπλέρεηα ηεο αξρηθώο ζπγθιηζείζαο ηελ 28-22015
Τνλ ιόγν έιαβε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ, Παλαγηώηεο Μσξαΐηεο, ν νπνίνο
αλέγλσζε θαη επεμήγεζεζηνπο γνλείο απόθαζε ηνπ Γ.Σ., ε νπνία είρε ιεθζεί ηελ
πξνεγνύκελε εκέξα «δηα πεξηθνξάο».Τελ απόθαζε είραλ ππεξςεθίζεη ηέζζεξα (4)
κέιε ηνπ Γ.Σ. (Παλαγηώηεο Μσξαΐηεο, Διέλε Γηαηαγαλέιε, Άληα Μαθξάθε,
Καηεξίλα Κξηθιάλε-Μσξαΐηε),νΚσλ/λνο Γιπλόο απείρε κε επηθπιάμεηο, ελώ δύν (2)
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κέιε ηνπ Γ.Σ. (Αλδξέαο Λαπνύξηαο, Πεξηθιήο Βαζηιόπνπινο) ηελ είραλ
θαηαςεθίζεη θαη ζην πεξηερόκελν θαη ζηελ αληηθαηαζηαηηθή δηαδηθαζία.
Τν θείκελν ηεο απόθαζεο, ε νπνία ζεκεησηένλ αλαξηήζεθε ζην blog ηνπ Σπιιόγνπ,
είρε επί ιέμεη σο εμήο:

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΘΗΝΑ
Σ.ΦΙΛΗΜΟΝΟ 36-38 & Α.ΣΟΧΑ
Σ.Κ.:11521 ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

ΑΠΟΦΑΗ
Σο Δ.. του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων του 2ου Π.Π.Γ ςυνεδρίαςε με κζμα τισ
εξαγγελίεσ του Τπουργείου Παιδείασ και κατζλθξε ςτα παρακάτω:
1. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνάντθςθ με τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου ϊςτε
να διευκρινιςτοφν ςθμεία αντικρουόμενα των εξαγγελιϊν, δεδομζνου του ότι
ακόμα δεν ζχουμε κάποια ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ νόμου.
2. Απαιτοφμε να λάβουμε μζροσ ςτθ διαβοφλευςθ για τθ δθμιουργία του νζου
νόμου.
3. Η κεςμοκζτθςθ και λειτουργία των ΠΠ δθμιοφργθςε μια ςειρά από
παρενζργειεσ που πρζπει άμεςα να αρκοφν.:
- Η υβριδικι ονομαςία Πρότυπων- Πειραματικϊν κατιργθςε τον πειραματιςμό
και ενίςχυςε τον ελιτιςμό τθσ κλειςτισ κάςτασ.
- Η ειςαγωγι με εξετάςεισ οδιγθςε ςτθν οργιϊδθ ανάπτυξθ τθσ παραπαιδείασ,
απζκλιςε παιδιά χωρίσ οικονομικι δυνατότθτα και μετζτρεψε τα ςχολεία ςε
μια αρζνα πακολογικοφ ανταγωνιςμοφ και βακμοκθρίασ που δεν ζχει καμιά
ςχζςθ με τθν ολόπλευρθ πνευματικι , ψυχολογικι και ςωματικι ανάπτυξθ
του παιδιοφ και τθν εμπζδωςθ ςυλλογικότθτασ του αυριανοφ πολίτθ.
- Η δθμιουργία μιασ «νθςίδασ καλφτερθσ προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ» ςε
ςφγκριςθ με τα υπόλοιπα δθμόςια ςχολεία ςυνζβαλε ςτθν παραπζρα
κατθγοριοποίθςθ των μακθτϊν ςε καλοφσ, κακοφσ και άχρθςτουσ ενϊ
ταυτόχρονα ζκρυβε και τα χρονίηοντα προβλιματα που μαςτίηουν ςυνολικά τθν
εκπαίδευςθ *ποιότθτα βιβλίων ,ελλείψεισ υλικοτεχνικισ υποδομισ,
υποχρθματοδότθςθ+.
- -Η αφξθςθ των ψυχολογικϊν προβλθμάτων ζτςι όπωσ αυτι καταγράφεται από
τα νοςοκομεία με διαφόρων τφπων εκιςμοφσ και μεταβολικά ςφνδρομα όχι
απλϊσ αποτυπϊνεται ςτα ΠΠ αλλά είναι και πιο ενιςχυμζνθ.
- Η μθ φπαρξθ οργανικισ κζςθσ των κακθγθτϊν δθμιοφργθςε ςυνκικεσ μιασ
ιδιότυπθσ αιχμαλωςίασ που κατά καιροφσ χρθςιμοποιικθκε για να γίνουν τα
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ΠΠ «Δοφρειοσ Κπποσ» τθσ ςυντθρθτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν παιδεία που
κρυβόταν πίςω από λζξεισ όπωσ PISA, BESTPRACTICES βάηοντασ τα παιδιά ςε
μια νοςθρι κοφρςα ανταγωνιςμοφ με πρότυπο για το εκπαιδευτικό μασ
ςφςτθμα (με βάςθ τον ΟΟΑ) αυτό τθσ Ν. Κορζασ, τθσ χϊρασ δθλαδι με τισ
περιςςότερεσ μακθτικζσ αυτοκτονίεσ παγκοςμίωσ !
Με βάςθ τα παραπάνω απαιτοφμε :
1) Ουςιαςτικά αναβακμιςμζνθ λειτουργία των Πειραματικϊν ςχολείων κακϊσ και
αφξθςθ του αρικμοφ τουσ για ζλεγχο- αξιολόγθςθ πραγματικά πειραματικϊν μεκόδων,
τα κετικά προγράμματα των οποίων κα αξιοποιθκοφν και από τα υπόλοιπα ςχολεία
γιατί όλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςε υψθλοφ επιπζδου δωρεάν δθμόςια ενιαία
παιδεία.
2) Δε δεχόμαςτε με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο τθν υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ
εκπαίδευςθσ ςτα παιδιά μασ (ποιοτικι ι ποςοτικι μείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ,
κατάργθςθ ομίλων και εξωςτρεφϊν δράςεων )
3) Αλλαγι του τρόπου ειςαγωγισ ςτα ςχολεία αυτά, με ςτόχο τθν εξάλειψθ όλων των
παρενεργειϊν που προαναφζρκθκαν .
4) Θεωροφμε αυτονόθτο πϊσ με όποιο νόμο και αν ψθφιςκεί τα παιδιά μασ κα ςυνεχίςουν
χωρίσ νζεσ εξετάςεισ και κλθρϊςεισ ςτο λφκειο. Κάκε άλλθ απόφαςθ κα είναι
ακφρωςθ και ψυχολογικι αναςτάτωςθ τουσ.
5) Σζλοσ δθλϊνουμε ςτθν πολιτεία πωσ τα παιδιά μασ είναι το μζλλον αυτοφ του τόπου
και δεν κα επιτρζψουμε τθν ψυχολογικι και πνευματικι τουσ ιςοπζδωςθ.
Σισ επόμενεσ μζρεσ μετά και τισ επαφζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί προχωράμε ςε
ςυντονιςμό με τα Διοικθτικά υμβοφλια και των υπόλοιπων ΠΠ.
ΓΙΑ το Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Π. ΜΩΡΑΙΣΗ

Ε. ΓΙΑΣΑΓΑΝΕΛΗ

Πξόεδξνο ηεο Σπλέιεπζεο εμειέγε ν Πεξηθιήο Βαζηιόπνπινο, κέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ
Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2νπ ΠΠΓ Αζήλαο, ν νπνίνο ηήξεζε θαη ηα
πξαθηηθά.
Τν πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο απηήοπξνθάιεζε ηελ αληίδξαζεηεο ζπληξηπηηθήο
πιεηνςεθίαο ησλ παξηζηακέλσλ κειώλ, επεηδή θξίζεθε εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε ην
γξάκκα θαη ην πλεύκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ είραλ εμαρζεί θαηά ηε Γ.Σ. ηεο 28-22015, αιιά θαη κε ηελ ελ γέλεη βνύιεζε ησλ γνλέσλ-κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ.
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Δλ ζπλερεία, η παραπάνω απόυαση τοσ Γ..ετέθη προς επικύρωση από τα μέλη
της Γ.. τοσ σλλόγοσ και καταψηυίστηκε σσντριπτικά,με ψήυοσς 143 κατά
έναντι 4 σπέρ, κατόπιν ονομαστικής ψηυουορίας, η οποία επικσρώθηκε με
έγγραυη ονομαστική και ενσπόγραυη κατάσταση.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Σ.ξώηεζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. εάλ απνζύξεη ηελ απόθαζε θαη
εάλ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ππνζηεξίμεη, ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη θνξέσλ,
ηελ απόθαζε πνπ ζα ειάκβαλε ε Γ.Σ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ., Παλαγηώηεο Μσξαΐηεο, απάληεζε αξλεηηθά θαη δήισζε
δεκνζίσο ηελ παξαίηεζή ηνπ.
Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ.
Λακβάλνληαο ην ιόγν ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Αλδξέαο Λαπνύξηαο,
θαηήγγεηιε κεζόδεπζε αιινίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο βνύιεζεο ησλ κειώλ ηνπ
Σπιιόγνπ. Υπέβαιιε πξόηαζε κνκθήο θαηά ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. πνπ ππεξςήθηζαλ ηε
ζπγθεθξηκέλε απόθαζε, ζεσξώληαο όηη νη ελέξγεηέο ηνπο έξρνληαη ζε επζεία
αληίζεζε κε ην θαηαζηαηηθό θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπιιόγνπ,θαη δήηεζε λα
θηλεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο.Καηόπηλ, θάιεζε ην κέινο ηνπ Σπιιόγνπ
Παλαγηώηε Γεσξγίηζε λα αλαγλώζεη θείκελν ςεθίζκαηνο, πξνο έγθξηζε από ηε Γ.Σ.
Ζ Γ.Σ., έρνληαο ήδε απνζύξεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο από ην Γ.Σ., άθνπζε ην ςήθηζκα
ηνπ Παλαγηώηε Γεσξγίηζε θαη ην ππεξςήθηζε θαη’ αξρήλ.
Όξηζεηεηξακειή επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο Παλαγηώηε Γεσξγίηζε, Εσή
Κόιιηα-Σαξξή, Αξγπξώ Εεξβνύ θαη Αλδξέα Γηαλλαθνύιε, ηελ νπνία θαη
εμνπζηνδόηεζε λα δηακνξθώζεη ςήθηζκα, ζπλδπάδνληαο ην θείκελν ηνπ Π.
Γεσξγίηζε κε ηα αξρηθώο δηαηππσζέληα ζπκπεξάζκαηα ηεο 28-2-2015, θαη λα
εθπξνζσπήζεη ηνλ Σύιινγν ζε ελδερόκελε ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο ή άιινπο θνξείο.
Σπκθσλήζεθε όηη ην ηειηθώο δηακνξθσκέλν ςήθηζκαζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην blog ηνπ Σπιιόγνπ, θαη ζα απνζηαιεί ζε όινπο ηνπο γνλείο
πξνο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε.
Σην ζεκείν απηό ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γ.Σ. ηνπ
Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2νπ ΠΠΓ Αζήλαο.
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Αθήνα, 6-3-2015
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Γ..

ΠΔΡΙΚΛΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ
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